
Додаток 4
до Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг

ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів
КПТМ «Криворіжтепломережа»

(назва проекту рішення)

10.10.2019 Кривий Ріг, пров. Дежньова.9
(дата проведення) (місце проведення заходу)

Запрошені:
представники органів місцевого самоврядування:

- Катриченко О.В. -  заступник міського голови виконавчого комітету 
Криворізької міської ради.

- Зубенко Г. А., начальник відділу з питань тарифів на послуги та моніторингу 
розрахунків за енергоносії управління економіки виконавчого комітету 
Криворізької міської ради.

- Шишов В.О., начальник відділу природних монополій управління житлової 
політики та природних монополій департаменту розвитку інфраструктури міста 
виконавчого комітету Криворізької міської ради

Присутні:
від КПТМ «Криворіжтепломережа»:
Головуюча -  начальник планово-економічного відділу - Копілевич Н.М.; 
економіст 1 категорії планово-економічного відділу - Плескач Ж.В. -  секретар; 
директор - Мітін С.М.;
заступник директора по теплозбуту -Бобро Л.О.;
головний бухгалтер - Какуша О.І.;
начальник юридичного відділу - Лотанюк С.В.;
начальник відділу обліку енергоносіїв енергослужби - Лазарєва Т.А.;
начальник виробничо-технічного відділу - Кузьменко В.В.;
члени профспілкової організації.
Всього присутніх в кількості 28 (двадцять вісім) осіб.

Інші заінтересовані особи не подавали заявки на участь у відкритому обговоренні. 

Порядок денний:

1. Ознайомлення всіх присутніх з вимогами постанови НКРЕКП України від 
30.06.2017р. № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого 
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі Постанова 866).

2. Інформація щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання за категоріями споживачів 
КПТМ «Криворіжтепломережа».



3. Обговорення щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання за категоріями споживачів 
КПТМ «Криворіжтепломережа».

4. Прийняття рішення про результати відкритого обговорення щодо встановлення 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за 
категоріями споживачів КПТМ «Криворіжтепломережа».

По питанню першому порядку денного слухали:
Директора КПТМ «Криворіжтепломережа» Мітіна С.М., який оголосив порядок 

денний відкритого обговорення та проінформував, що відповідно до п.2.1 Постанови 866 
до винесення питання щодо встановлення цін (тарифів)/змін до них, 
схвалення/затвердження інвестиційних програм/інвестиційної складової/планів 
розвитку/змін до них на відкрите обговорення НКРЕКП ліцензіат має провести відкрите 
обговорення (відкрите слухання) на місцях питання щодо необхідності встановлення цін 
(тарифів)/змін до них, схвалення/затвердження інвестиційної програми/інвестиційної 
складової/плану розвитку/змін до них із залученням місцевих органів виконавчої влади 
та/або органів місцевого самоврядування. 30.09.2019 року було розміщено повідомлення 
на офіційному сайті КПТМ «Криворіжтепломережа» щодо проведення 10.10.2019 р. о 
15-й годині відкритого обговорення питань щодо необхідності встановлення тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями 
споживачів у приміщенні актового залу КПТМ «Криворіжтепломережа» за адресою 
м. Кривий Ріг, пров. Дежньова, 9, а також запропоновано у період з 30 вересня по 
09 жовтня 2019 р. подавати зауваження та пропозиції стосовно розміщеного на сайті 
проекту встановлення тарифів в електронному вигляді або поштою.

Також проінформував присутніх про відсутність зауважень та пропозицій щодо 
оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, які приймалися у 
період з 30 вересня по 09 жовтня 2019 року у письмовому та/або електронному вигляді на 
адресу КПТМ «Криворіжтепломережа».

Вирішили:
Прийняти до уваги вимоги Постанови 866 державного регулятора НКРЕКП.

По питанню другому порядку денного слухали:
- Начальника планово-економічного відділу Копілевич Н.М., яка проінформувала 
щодо нормативно-правових актів, які регулюють порядок формування тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання. Зокрема ознайомила 
з вимогами Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25.06.2019р. 
№1174, (далі Постанова 1174) та Процедурою встановлення тарифів на теплову енергію, 
її виробництво, транспортування, постачання, затвердженої постановою НКРЕКП 
31.03.2016р. № 528, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.07.2016 року за 
№993/29123 із внесеними змінами відповідно постанови НКРЕКП від 23.08.2019 року 
№ 1734 (далі Постанова 528 із змінами). Нормами Постанови 1174 щодо встановлення 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання передбачено 
врахування окремих вимог:
- зокрема щорічний перегляд тарифів на теплову енергію шляхом повного перегляду всіх 
складових тарифів;
- обов’язкове застосування норм Порядку урахування втрат теплової енергії в теплових 
мережах, затвердженого постановою НКРЕКП від 01.07.2016 №1214 при розрахунку 
тарифів на теплову енергію, у разі перевищення на 10% і більше обсягу фактичних втрат 
теплової енергії в мережах за базовий період від розрахункових на планований період;
- відшкодування втрат підприємств, що виникають протягом періоду розгляду розрахунків



тарифів, встановлення та їх оприлюднення відповідно до вимог статті 20 Закону України 
«Про теплопостачання» та/або які виникають внаслідок встановлення (зміни) цін/тарифів 
на паливно-енергетичні ресурси у терміни, що унеможливлюють своєчасне врахування у 
тарифах на теплову енергію з моменту такої зміни цін/тарифів на паливно-енергетичні 
ресурси та встановлення скоригованих тарифів;
- витрати на теплову енергію для компенсації втрат теплової енергії в теплових мережах 
ліцензіата при її транспортуванні;
- витрат на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання для компенсації 
втрат теплової енергії в теплових мережах ліцензіата при транспортуванні теплової енергії 
інших суб’єктів господарювання та/або покупної теплової енергії;
- врахування у тарифах на теплову енергію обігових коштів за рахунок планованого 
прибутку в обсязі, що не перевищує 2% від повної планової собівартості теплової енергії.

Та зазначила, що сьогодні на підприємстві діють тарифи на теплову енергію, які 
визначені згідно Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої 
води, затвердженого постановою НКРЕКП від 24.03.2016 №377 та Процедури 
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, 
затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року №528, а також Процедури 
встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого 
постачання гарячої води, затвердженої постановою НКРЕКП від 31 березня 2016 року 
№529 (далі Постанова 529):

• для потреб населення, затверджені Постановою НКРЕКП №1714 від
10.12.2018р.;

• для потреб бюджетних установ, затверджені Постановою НКРЕКП №1715 від
10.12.2018 р.;

• для потреб інших споживачів, затверджені Постановою НКРЕКП №1715 від
10.12.2018р.;

• для потреб релігійних організацій, затверджені Постановою НКРЕКП №1715 від
10.12.2018р..

Згідно з Постановою 1174 КПТМ «Криворіжтепломережа» виконала розрахунки 
проектних тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів «населення», «бюджетні 
установи», «інші споживачі», «релігійні організації».

Формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання здійснено відповідно до річних планів її виробництва, транспортування та 
постачання, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі 
державних та галузевих нормативів витрат і втрат ресурсів, техніко-економічних 
розрахунків, кошторисів, а також витрат і втрат, визначених відповідно до інших 
встановлених уповноваженим органом методик (порядків), з урахуванням ставок податків і 
зборів, чинних або прогнозованих цін на матеріальні ресурси згідно Порядку 1174.

Вирішили:
Прийняти до уваги дотримання вимог Постанови 1174 та Постанови 528 із змінами 

державного регулятора НКРЕКП щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів 
КПТМ «Криворіжтепломережа».



По питанню третьому порядку денного слухали:
- Начальника відділу обліку енергоносіїв енергослужби Лазарєву Т.А., яка

повідомила про встановлення нової ціни на природний газ, тарифів на постачання 
електроенергії, на водопостачання та водовідведення.

1) Витрати на природний газ та інше паливо.

> Витрати на природний газ.

Постановою КМУ № 867 від 19.10.2018 року «Про затвердження Положення про 
покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення 
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» (далі - 
Постанова 867) встановлено, що ціна на газ, врахована в діючих тарифах, за якою 
НАК "Нафтогаз України" здійснює продаж природного газу на умовах ПСО (ТКЕ для 
потреб населення) для всіх категорій споживачів на умовах ПСО без урахування ПДВ -  
6 235,51 грн. за 1000 куб.м. без врахування тарифу на розподіл і транспортування. Ціна 
розраховується за формулою 8 981 грн х 0,6943, де 8 981 грн. за 1000 куб.м. - середня 
арифметична ціна продажу / поставки природного газу НАК "Нафтогаз України" для 
промислових споживачів на зазначених в постанові умовах, 0,6943 - коефіцієнт дисконту. 
Ціна включає торгову націнку НАК «Нафтогаз України» - 1,917%.

З урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. №380 «Про внесення 
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293» та від 19 жовтня 
2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на 
суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 
функціонування ринку природного газу» ціна природного газу з 01 травня 2019 року 
визначається як середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу 
акціонерним товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” для 
промислових споживачів за умови попередньої оплати до періоду поставки газу, що діяла у 
місяці, який передує місяцю продажу/постачання. Відповідно постанови від 05 червня 2019 
р. №485 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. 
№293» ціна природного газу з 01 червня 2019 року дорівнює мінімальному значенню 
з чотирьох:

середня митна вартість імпортного природного газу, що склалася у процесі 
його митного оформлення під час ввезення на територію України, за 
підсумками газового місяця, що передує місяцю продажу/постачання, яка 
публікується Міністерством економічного розвитку і торгівлі;

середньозважена ціна місячного ресурсу природного газу для газового місяця 
продажу/постачання за результатами електронних біржових торгів на Товарній 
біржі “Українська енергетична біржа” до початку цього газового місяця;

- середня арифметична ціна продажу/постачання природного газу акціонерним 
товариством “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” для 
промислових споживачів за умови попередньої оплати до періоду поставки 
газу, що діяла у газовому місяці, який передує місяцю продажу/постачання;

ціна, розрахована за формулою, наведеною у пункті 12 Положення 867.



Ціна на газ за категоріями споживачів, врахована при розрахунку тарифів на 
теплову енергію, наступна:
_______________________________   грн. за 1000 куб.м без ПДВ

Категорія споживачів Ціна на природний 
газ 3 01.11.2018 

(врахована у 
діючих тарифах)

Ціна на природний газ з 
01.11.2019 

(врахована при 
розрахунку тарифів) 

згідно Прейскуранту на 
природний газ із ресурсів 

АТ «НАК «Нафтогаз 
України»

Відхилення,
%

Населення 6 235,51 5 121,09 - 17,87
Бюджетні установи 6 235,51 5 121,09 - 17,87

Інші споживачі 6 235,51 5 121,09 - 17,87
Релігійні організації 6 235,51 5 121,09 - 17,87

Крім того, до вартості газу додаються:
тариф на транспортування газу, виходячи із замовленої потужності, а саме 
для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, який встановлений 
постановою НКРЕКП від 21.12.2018р. №2001 у розмірі 157,19 грн. за 1000 куб. 
м без ПДВ і запроваджений з 01.01.2019р.;

- тариф на послуги розподілу природного газу згідно проектів Постанов 
НКРЕКП «Про встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу 
для Операторів газорозподільних систем», винесених на схвалення 
Регулятором на відкритому засіданні, що відбулось 07.10.2019р., розраховані 
виходячи із величини загальної планованої річної приєднаної потужності 
розподілу природного газу, в тому числі:
АТ «Оператор газорозподільної системи «Криворіжгаз» - 0,47 грн. за 1 куб. м 
на місяць (без ПДВ);
АТ «Оператор газорозподільної системи «Дніпропетровськгаз» - 1,04 грн. за 1 
куб. м на місяць (без ПДВ).

> Витрати на інше паливо.

Оскільки, у підприємства є котельня «Руднічна» за адресою вул. Яцьківа, 10а, яка 
обладнана електричними котлами, тому у розрахунках тарифів на теплову енергію, у 
витратах на паливо, окрім витрат на природний газ підприємство враховало витрати на 
інше паливо -  на електричну енергію. При цьому, при розрахунку вартості електроенергії 
(як іншого палива) по котельні «Руднична» враховано тариф 191,466 коп./кВт*год. без 
ПДВ.

2) Витрати на покупну теплову енергію.

Для виробництва теплової енергії споживачам, що користуються тепловою енергією, 
яка виробляється ПАТ «Криворізька ТЦ », ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», 
ПрАТ «Суха Балка», АТ «Українська залізниця», структурний підрозділ «Вагонне депо 
«Мудрьона» джерела теплової енергії у КПТМ «Криворіжтепломережа» відсутні, тому 
підприємство вимушене придбавати теплову енергію у вищезазначених постачальників.

При розрахунку тарифів на теплову енергію застосовані наступні тарифи на 
покупну теплову енергію:

- по ПАТ «Криворізька ТЦ » на підставі договору від 01.11.2013р. №8 та рішення 
виконавчого комітету Криворізької міської ради від 22.01.2019р. №51 в розмірі 
1 429,29 грн./ Гкал без ПДВ для господарських потреб ;



по ПАТ «Кривбасзалізрудком» на підставі договору від 16.10.2018р. №799 в 
розмірі 1 408,36 грн./ Гкал без ПДВ для потреб населення та бюджетних установ;

- по ПОГ Криворізьке УПГ УТОС на підставі договору від 02.02.2015р. №40 в 
розмірі 1 687,46 грн./ Гкал без ПДВ для потреб населення;

- по ПрАТ «Суха Балка» на підставі договору від 12.02.2016р. №781 в розмірі 
1 323,72 грн./ Гкал без ПДВ для потреб населення та інших споживачів;

по АТ «Українська залізниця», структурний підрозділ «Вагонне депо 
«Мудрьона» на підставі договору від 05.10.2016р. № Пр/В16-602-Ню дч в розмірі 
1 406,97 грн./ Гкал без ПДВ для потреб населення.

3) Витрати на електроенергію.

Постановою НКРЕКП №312 від 14.03.2018 затверджені Правила роздрібного 
ринку електричної енергії. Постанова №28 від 31 липня 1996 року «Про затвердження 
Правил користування електричною енергією» (із змінами) втратила чинність.

В зв’язку з чим постачальники електричної енергію з 01.01.2019р. втратили 
ліцензії на постачання електричної енергії за регульованим тарифом, а отримали 
ліцензії на розподіл електричної енергії як оператори системи розподілу і затвердили 
свої тарифи на послуги з розподілу електричної енергії.

Так, ціна на електричну енергію розраховується за формулою:
Ц = Ц.1.1. + Т.1.2. + Ц.І.З.,
де:
Ц.1.1. - Ціна закупівлі електричної енергії на Оптовому ринку Постачальником;
Т.І.2.- Тариф оператора системи розподілу; Ц.1.3. -  Ціна додаткових послуг,
пов’язаних з постачанням електричної енергії споживачу -  0,10 грн./кВт*год.

Ціна на електроенергію врахована на рівні цін на універсальної послуги для малих 
непобутових споживачів постачальника універсальних послуг ТОВ «Дніпровські 
енергетичні послуги», які встановлені у відповідності до Порядку формування цін на 
універсальні послуги, затвердженого Постановою НКРЕКП від 05.10.2018р. №1177 зі 
змінами згідно постанови НКРЕКП від 27.06.2019 №1244 і становлять:

коп./кВт*год. без ПДВ
Назва Вартість

електроенергії
АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі» 189,047

ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК» 191,466
АТ «Укрзалізниця» 175,026

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» 192,991

4) Витрати на водопостачання та водовідведення.
Постановою НКРЕКП від 21.12.2018р. №2003 «Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141 «Про встановлення тарифів на 
централізоване водопостачання та водовідведення» встановлені тарифи на 
водопостачання та водовідведення, які вступили в дію 01.01.2019 року.

Тарифи по основному постачальнику КГІ «Кривбасводоканал» послуги на 
водопостачання та водовідведення наступні:



Тарифи грн. за 1 куб. 
м (без ПДВ), 

враховані у діючому 
тарифі

Тарифи за 1 куб. м 
(без ПДВ), діючі з 

01.01.2019р
Відхилен 

ня, %

Постанова № 1343 від 
02.11.2017

Постанова № 2003 від 
21.12.2018 набула 

чинності з 01.01.2019
Централізоване водопостачання 4,28 7,08 165
Централізоване водовідведення 4,74 10,96 231

Крім того, при розрахунку тарифів на теплову енергію застосовані тарифи на 
водопостачання за наступними постачальниками:
- по КП «Кривбасводоканал», ПАТ «Кривбасзалізрудком», ПАТ «Центральний ГЗК» на 
підставі Постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2003 в розмірі 7,08 грн./ м. куб. без ПДВ що 
на 65,4 % більше ніж у діючому тарифі (4,28 грн./м. куб.);

по Структурний підрозділ «Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне 
управління» АТ «Українська залізниця» на підставі постанови Постанови НКРЕКП від
16.04.2015 №1260 в розмірі 11,74 грн./ м. куб. без ПДВ, тариф залишився незмінним;
- по ПАТ «АрселорМитталКривий Ріг» на підставі договору від 30.07.2003р. №917Н/412 
вих. №318-02/582 від 26.02.2009р. в розмірі 4,67 грн./ м. куб. без ПДВ, тариф залишився 
незмінним.

Тарифи на водовідведення: 
по КП «Кривбасводоканал», ПрАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Кривбасзалізрудком», 

ПАТ «ЦГЗК» на підставі Постанови НКРЕКП від 21.12.2018 №2003 в розмірі 10,96 грн./ м. 
куб. без ПДВ (в діючому тарифі 4,74 грн./м. куб.);

по Структурний підрозділ «Криворізьке будівельно-монтажне експлуатаційне 
управління» АТ «Українська залізниця» на підставі постанови Постанови НКРЕКП від
16.04.2015 №1260 в розмірі 7,95 грн./ м. куб. без ПДВ, тариф залишився незмінним;
- по ПАТ «Інгулецький ГЗК» на підставі договору від 25.01.2019р. №223-31 в розмірі 
0,77 грн./ м. куб. без ПДВ;
- по ПАТ «АрселорМитталКривий Ріг» на підставі договору від 30.07.2003р. №917Н/412 
вих. №318-02/582 від 26.02.2009р. в розмірі 6,40 грн./ м. куб. без ПДВ, тариф залишився 
незмінним.

Головного бухгалтера Какушу О .І., яка повідомила щодо витрат на 
амортизацію та екологічний податок при розрахунку тарифів на теплову енергію.

5) Витрати на амортизацію.

Збільшення вартості основних засобів в 2017-2018 роках вплинуло на збільшення 
розміру амортизації основних засобів на плановий 2019 рік, який розрахований виходячи із 
залишкової вартості основних засобів станом на 01.01.2019р. та у відповідності до п.138.3 
ст.138 Податкового кодексу України з урахуванням обмежень, установлених підпун
ктом 14.1.138 пункту 14.1 статті 14 розділу І та підпунктами 138.3.2 - 138.3.4 пункту 138.3 
статті 138 цього Кодексу.

6) Інші витрати (витрати на екологічний податок).
Підприємство сплачує екологічний податок за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, утворення і виділення



яких відбувається при здійсненні технологічного процесу виробництва теплової енергії 
шляхом спалювання природного газу в водогрійних і парових котлах.

23.11.2018 року прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 
адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» № 2628-УІІІ., згідно з 
яким з метою стимулювання підприємств-забруднювачів до зменшення забруднення 
навколишнього природного середовища, а також наближення до ставок за викиди 
парникових газів в країнах ЄС підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного 
податку за викиди двоокису вуглецю (С02) стаціонарними джерелами з 0,41 грн./тонну 
до 10 грн./тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн./тонну у 
2023 році (щорічне підвищення на 5 грн./тонну). Розмір ставки екологічного податку 
наступний:

Екологічний податок

За викиди забруднюю
чих речовин в 

атмосферне повітря 
стаціонарними джере
лами забруднення

ставка податку в 
діючому тарифі з 

01.01.2017р.

ставка податку з
01.01.2018 р.

ставка податку з 
01.01.2019р.

за викиди двоокису ву
глецю 0,37 грн. за 1 тонну 0,41 грн. за 1 тонну 10,00 грн. за 1 тонну

- Начальника планово-економічного відділу Копілевич Н.М., яка зазначила наступне:
У відповідності до п.8.2 Постанови 1174 розрахунок тарифів на теплову 

енергію, її виробництво, транспортування та постачання проводиться шляхом ділення
суми річних планованих витрат, що включаються до повної собівартості, витрат на
покриття втрат підприємств, річного планованого прибутку (за наявності) та коригування 
витрат:

1) при розрахунку тарифів на виробництво теплової енергії - на плановий річний 
обсяг відпуску теплової енергії з колекторів та/або надходження теплової енергії 
у теплову мережу (за вирахуванням теплової енергії на господарські потреби 
ліцензованої діяльності у сфері теплопостачання);

2) при розрахунку тарифів на транспортування і постачання теплової енергії - 
на плановий річний обсяг реалізації теплової енергії, визначені річними 
планами виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

7) Витрати на оплату праці.
В діючих тарифах на теплову енергію розмір середньої заробітної плати 

становить 6 666,95 грн./місяць. Витрати на оплату праці розраховані виходячи з 
урахуванням діючого на той період (2017 рік) розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що дорівнював 1 749,0 грн..

Враховуючи відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України 
на 2019 рік» зміни прожиткового мінімуму, який складає з 01.07.2019р. -  2007 грн., з
01.12.2019р. -  2102 грн., середньорічний прожитковий мінімум, встановлений для 
працездатних осіб, визначений у розмірі 2086,17грн.. Статтею 8 встановлена мінімальна 
заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня - 4 173 гривні. Розмір середньої заробітної 
плати всього по підприємству становить 12 385,22 грн./місяць, на теплову енергію -  
12 306,04 грн./місяць.

При визначенні фонду оплати праці на 2019 рік враховані зміни та 
доповнення до Територіальної угоди на 2019-2021 роки від 14.12.2018р. №3:



Назва Розмір показника, 
врахований у діючому 

тарифі

Розмір показника, 
врахований в проекті 

тарифів
мінімальної тарифної ставки 

за просту 
некваліфіковану працю

120% прожиткового 
мінімуму, встановлено
го законодавством для 

працездатних осіб

140% прожиткового 
мінімуму, встановленого 

законодавством для 
працездатних осіб

тарифна ставка 
робітника 1 розряду

140% прожиткового 
мінімуму, встановленого 

законодавством для 
працездатних осіб

160% прожиткового 
мінімуму, встановленого 

законодавством для 
працездатних осіб

коефіцієнт співвідношень 
мінімальної тарифної ставки 
робітника 1 розряду за видами 
робіт до встановленої угодою 
мінімальної тарифної ставки 

робітника 1 розряду зайнятого в 
експлуатації та обслуговуванні 

обладнання котелень, 
теплопунктів, теплових мереж

1,58 1,84

Начальник ПЕВ Копілевич Н.М. також повідомила, що згідно п.6.1. Порядку 1174, 
планування операційних витрат, пов'язаних з основною діяльністю, здійснено з 
урахуванням витрат на покриття втрат підприємства та коригування витрат.

8) Коригування витрат.
Відповідно до Постанови НКРЕКП від 05.01.2017р. №6 із структури тарифів на 

теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями 
споживачів, підлягає вилученню невикористані грошові кошти на виробничі інвестиції та 
амортизаційні відрахування у сумі 34 452,39 тис. грн. в тому числі: за 2014 рік у сумі 
15 908,36 тис. грн. та за 2015 рік у сумі 18 544,03 тис. грн.. Крім того, постановою 
НКРЕКП від 03.07.2018р. №640 передбачено коригування у сторону зменшення 
тарифів на теплову енергію її виробництво, транспортування та постачання за 
категоріями споживачів на суму невикористаних грошових коштів (амортизаційні 
відрахування та виробничі інвестиції з прибутку) 2016 року в розмірі 9 533,78 тис. 
грн.. Сума фактично вилучених грошових коштів за період з 31.12.2017р. по 01.10.2019р. 
склала 41 673,87 тис. грн.. Тому, враховуючи викладене, в структурі тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання за категоріями 
споживачів зменшується стаття «Вилучення невикористаних коштів» до загальної суми 
2 312,30 тис. грн..

9) Витрати на покриття втрат.
Постановою НКРЕКП від 27.02.2018р. №238, яка набрала чинності з 27.10.2018 

року та Постановою НКРЕКП від 27.02.2018р. №239, яка набрала чинності з 28.10.2018 
року, Постановою НКРЕКП від 10.12.2018р. №1714, яка набрала чинності з 01.01.2019 
року, Постановою НКРЕКП від 10.12.2018р. №1715, яка набрала чинності з 01.01.2019 
року, було встановлено КПТМ «Криворіжтепломережа» тарифи на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування та постачання для населення, бюджетних установ, інших 
споживачів та релігійних організацій, та передбачено у структурі тарифів витрати на 
покриття втрат в сумі 17 308, 68 тис. гри.. Сума фактично отриманих грошових 
коштів на покриття втрат за період жовтень 2018- вересень 2019р. склала



13 621,07 тис. гри.. Тому, враховуючи викладене, загальна сума недоотриманих 
коштів на компенсацію втрат тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування, постачання за категоріями споживачів складає 3 687,61 тис. грн.: 
«населення» 758,26 тис. грн., «бюджетні установи» 2 238,64 тис. грн., «інші споживачі» 
690,57 тис. грн., «релігійні організації» 0,14 тис. грн..

>  Враховуючи, що нові ціни на природний газ чинні з 1 листопада 2018р., 
КПТМ «Криворіжтепломережа» проведені розрахунки компенсації втрат до паливної 
складової у тарифі на теплову енергію для населення, бюджетних установ та інших 
споживачів та релігійних організацій, що виникли протягом періоду встановлення 
тарифів'( листопад 2018 - грудень 2018р.). Загальна сума витрат на покриття втрат 
тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання за період 
листопад 2018 -  грудень 2018р. складає 18 854,40 тис. гри., в тому числі за 
категоріями споживачів: «населення» 37 699,08 тис. грн., «бюджетні установи» 
(-9 385,74 тис. грн.), «інші споживачі» (-9 465,44 тис. грн.), «релігійні організації» 
6,50 тис. грн..

> Загальна сума витрат на покриття втрат тарифів на теплову енергію, її 
виробництво, транспортування, постачання на плановий 2019 рік складає 22 542,01 
тис. грн., в тому числі за категоріями споживачів: «населення» 38 457,34 тис. гри., 
«бюджетні установи» (-7 147,11 тис. грн.), «інші споживачі» (-8 774,88 тис. грн.), 
«релігійні організації» 6,64 тис. гри..

Відповідно до п.11 Постанови 1174 КПТМ «Криворіжтепломережа» має 
можливість відшкодувати фактичні збитки щодо невідповідності діючого тарифу за 
період з 01.11.2018 по 30.09.2019 рр.. Втрати ліцензіата враховуються за період з дня, 
наступного після закінчення періоду розгляду НКРЕКП заяви ліцензіата щодо 
коригування тарифів до дня набрання ними чинності. Відповідно до вищенаведеного 
дані розбіжності буде враховано при найближчому коригуванні тарифів.

10) Витрати на внески на регулювання.
На виконання вимог закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» щодо забезпечення 
фінансової незалежності Регулятора, відповідно до законів України «Про НКРЕКП», 
«Про джерела фінансування органів державної влади» та постанови НКРЕКП від 
06.04.2017 №491 «Про затвердження Порядку розрахунку та встановлення внесків» 
розрахована та затверджена планова ставка внесків на регулювання на 2019 рік в 
розмірі 0,064 відсотка (постанова НКРЕКП від 21.06.2018 №526 «Про визначення 
планової ставки внеску на регулювання на 2019 рік»). Відповідно розраховані планові 
витрати підприємства на внески на регулювання.

11) Витрати на обігові кошти.
У відповідності до п.2.8 Порядку 1174, в тарифах на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання враховано обігові кошти за рахунок планованого прибутку 
в обсязі, що не перевищує 2 % від повної планової собівартості теплової енергії, без 
урахування витрат на покриття втрат та коригування витрат. Вказане здійснено з метою 
запобігання збитків підприємства, викликаних щомісячною зміною ціни на електроенергію, 
на природний газ, необхідністю обов’язкового проведення 100% попередньої оплати 
електроенергії. Беручи до уваги ціну природного газу для його постачання в рамках



реалізації продукту «Газовий депозит (газовий запас) для виробників теплової енергії» в 
розмірі 5 121,09 грн. за ЮООмЗ за період поставки з 01.11.2019р. по 31.03.2020р., що вище 
ціни газу за вересень 2019р. для споживачів, продаж газу яким підпадає під дію Положення 
про ПСО -  4 493,6363 грн. за ЮООмЗ. - на 13,96%, яким підприємство не може 
скористатись через дефіцит обігових коштів навіть для виплати зарплати, не те що для 
закупівлі газу наперед. Крім цього, згідно п.1.12 ст.1 Порядку 1174 перерахування тарифів 
шляхом коригування може проводитися за умови зміни величини окремих витрат, які не 
залежать від ліцензіата, сумарно більше ніж на 2% від установленого рівня. Вказане і 
зумовило урахування обігових коштів за рахунок планованого прибутку в обсязі, що не 
перевищує 2 % від повної планової собівартості теплової енергії.

Враховуючи вищевикладене підприємство здійснило розрахунки тарифів на теплову 
енергію її виробництво, транспортування та постачання, послуг з постачання теплової 
енергії за категоріями споживачів. Розрахунки виконані за цінами на енергоресурси станом 
на 10 жовтня 2019 року. У разі, якщо під час розгляду Держрегулятором відбудуться зміни 
цін на природний газ, електроенергію, водопостачання та водовідведення, покупну теплову 
енергію, будуть визначені розміри мінімальних соціальних гарантій, проектні розрахунки 
тарифів на теплову енергію можуть бути скориговані лише на цінову складову таких змін.

Розмір розрахованих підприємством тарифів наступний:

Проект тарифів на теплову енергію за категоріями споживачів:
Категорія споживачів Одиниці

виміру
Діючий 
тариф, 

без ПДВ

Проект 
тарифу, 
без ПДВ

Відхилення,
%

Населення грн/Г кал 1 406,97 1 592,91 13,22
Бюджетні установи грн/Г кал 1 490,85 1 479,38 -0,77

Інші споживачі грн/Г кал 1 429,29 1 456,88 1,93
Релігійні організації грн/Г кал 1 398,36 1 678,94 20,06

Таким чином зростання тарифів на теплову енергію для потреб населення 
становить 13,30%, для релігійних організацій - 20,15 %, для потреб інших споживачів-  
2,01%, для бюджетних установ тариф на теплову енергію знижується на 0,69%.

- Заступника міського голови Катриченка О.В., що висловив позицію місцевих 
органів самоврядування щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання за категоріями споживачів:
у зв’язку зі змінами цін на складові тарифу, зокрема: ціни на газ з 01.05.2019р., ціни на 
електроенергію, тарифів на водопостачання та водовідведення, витрат на оплату праці та 
інше, враховуючи достовірність розрахунків на встановлення тарифів, з метою 
забезпечення споживачів якісними послугами з централізованого опалення, 
упередження погіршення фінансово-господарського стану підприємства в умовах зміни 
ціни на газ, органи місцевого самоврядування підтримують та вважають обов’язковим 
встановлення тарифів на теплову енергію на рівні, який запропоновано
КПТМ «Криворіжтепломережа», і подання відповідних документів до НКРЕКП для їх 
встановлення.

- Секретаря Плескач Ж.В., яка запропонувала та надала можливість всім присутнім 
поставити доповідачам питання стосовно теми відкритого обговорення.

Питання від присутніх були відсутні за умови достатньої кількості обґрунтувань на 
паперових носіях .



Вирішили:
Прийняти до уваги всі вищезазначені обґрунтування при обговоренні щодо 

встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання 
за категоріями споживачів КПТМ «Криворіжтепломережа».

По четвертому питанню порядку денного слухали:
Начальника планово-економічного відділу Копілевич Н.М., яка зазначила на 

необхідності встановлення тарифів на виробництво, транспортування, постачання 
теплової енергії та запропонувала підтримати питання щодо встановлення 
вищезазначених тарифів.

Вирішили:
1. Підтримати питання щодо встановлення тарифів на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання за категоріями споживачів 
КПТМ «Криворіжтепломережа».

2. Погодити прогнозований рівень тарифів та ініціювати перед НКРЕКП
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання для всіх категорій споживачів.

3. Довести зміст резолюції Протоколу відкритих обговорень проект «Про
встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання за категоріями споживачів КПТМ «Криворіжтепломережа» до 
НКРЕКП та оприлюднити результати відкритих обговорень на офіційному веб-сайті 
КПТМ «Криворіжтепломережа».

4. Надати до НКРЕКП заяву про встановлення тарифів на теплову енергію, її
виробництво, транспортування, постачання для потреб за категоріями споживачів 
«населення», «бюджетні установи», «інші споживачі», «релігійні організації», 
розрахунки тарифів за встановленими формами з підтверджуючими, 
обґрунтовуючими, розрахунковими матеріалами і документами, що 
використовувалися для розрахунків тарифів.

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось на засадах гласності та відкритості.

так

Відкрите обговорення вважати таким, що відбулось з порушенням процедури, 
встановленої Порядком проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
затвердженого постановою НКРЕКП від ЗО червня 2017 року № 866.

Заступник міського голови
виконавчого комітету Криворізької міської радиг 
(підпис, посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноважуйте! предс 
місцевих органів виконавчої влади або_органів місцевого гаі
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Директор 
КПТМ «Криворіжтеплой

ні

атриченко О.В.

Мітін С.М.

Копілевич Н.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)

(підпис Секретаря)
Плескач Ж. В.
(прізвище, ім'я та по батькові)



РЕЄСТР
учасників відкритого обговорення

№
з/п

П.І.Б. Назва організації 
(підприємства)

Посада Підпис

1 Катриченко О.В. Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради

Заступник міського голови 
виконавчого комітету 
Криворізької міської ради

Мітін С.М. КПТМ «Криворіжтепломережа» Директор

Зубенко Г.А. Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради

Начальник відділу 
з питань тарифів на послуги 
та моніторингу розрахунків 
за енергоносії 
управління економіки 
виконавчого комітету 
Криворізької міської ради

Шишов В.О. Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради

Начальник відділу 
природних монополій 
управління житлової 
політики та природних 
монополій департаменту 
розвитку інфраструктури міс
та виконавчого комітету 
Криворізької міської ради__

\

Бобро Л.О. КПТМ «Криворіжтепломережа» Заступник директора по 
теплозбуту___________

Какуша О. І. КПТМ «Криворіжтепломережа» Головний бухгалтер
Лотанюк С.В. КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник юридичного віллі -

лу___________
Копілевич НМ. КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник

планово-економічного відділу Г І
Лазарєва Т.А. КПТМ «Криворіжтепломережа» Начальник відділу обліку 

енергоресурсів__________
10 Кузьменко В.В. КГІТМ «Криворіжтепломережа» Начальник

виробничо-технічного відділу
11 Плескач Ж.В. КПТМ «Криворіжтепломережа» Економіст 1 категорії 

планово-економічного відділу


